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I. Dane podstawowe 
Nazwa instytucji: Urząd Gminy w Zaleszanach 

Adres instytucji: 37-415 Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16 

Zespół ds. dostępności: Sebastian Nabrzeski – Przewodniczący Zespołu, Marta Nakielny – Zastępca 
Przewodniczącego Zespołu, Wojciech Paterek – Członek Zespołu. 

 

II. Cel główny audytu dostępności 
Celem raportu jest dostarczenie kompleksowych informacji nt. aktualnego poziomu dostępności 
jednostki. Przedstawiony w raporcie stan został przeanalizowany przez Zespół ds. dostępności 
powołany Zarządzeniem nr 131/2020 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 30 września 2020 r., przy dołożeniu 
najwyższej staranności. Zawarte w nim rekomendacje obejmują zarówno zmiany możliwe lub 
niezbędne do realizacji, a w szczególności dostosowanie procedur obowiązujących w urzędzie do osób 
ze szczególnymi potrzebami. 

Niniejszy raport zawiera wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego audytu, którego celem jest 
zwiększenie zdolności Urzędu Gminy w Zaleszanach do wypełnienia zobowiązań określonych w ustawie 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 
poz. 1696 ze zm.), poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących jej 
działań oraz weryfikację ich wykorzystania. 

 

III. Zastosowana metodologia i obszary objęte audytem dostępności 
W ramach audytu przyjęto metodologię instytucji uwzględniającą: 

1. Udostępnienie instytucji monitorowanej narzędzi samooceny pozwalających określić stopień jej 
dostępności. 

2. Gromadzenie danych poprzez: 
a) Analizę wypełnionych narzędzi samooceny z wykorzystaniem dostępnych informacji na temat 

instytucji monitorowanej, 
b) Badania i obserwacje bezpośrednie (np. miejsc i budynków, stron internetowych), 
c) Pozyskiwanie danych od personelu instytucji w formie pisemnej (m.in. elektronicznej itd.) i 

ustnej (m.in. podczas spotkań, rozmów itd.), 
d) Analizę dokumentacji instytucji. 

3. Analizę zebranych danych i tworzenie rekomendacji. 
4. Przygotowanie raportu. 

Audyt objął następujące obszary: 

1. Dostępność w zakresie zatrudniania osób ze szczególnymi potrzebami, 
2. Dostępność w zakresie obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, 
3. Koordynację dostępności w jednostce, a w ich ramach: 

a) Dostępność cyfrową, 
b) Dostępność architektoniczną. 
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IV. Podstawy prawne i dokumenty 
Audyt dostępności został przeprowadzony w oparciu o następujące dokumenty: 

1. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169), 
2. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.), 
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), 
4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1824), 
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), 
6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, 
ze zm.), 

8. Załącznik nr 2 do Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w 
zakresie równości i dostępności (Warszawa, 5 kwietnia 20128 r.), 

9. ISO 21542:2011 
10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.), 
11. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), 
12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), 
13. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1409 ze zmianami). 

 

V. Stan faktyczny i rekomendacje dla każdego z obszarów podlegających 
audytowi dostępności 
 
1. Dostępność w zakresie zatrudniania osób ze szczególnymi potrzebami. 
1.1. Stan faktyczny 
W Urzędzie Gminy w Zaleszanach wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest niższy niż 
6%. Głównym powodem tak niskiego wskaźnika zatrudnienia jest brak aplikacji na stanowiska osób z 
niepełnosprawnościami. Podmiot zamieszcza w ogłoszeniach o naborze informację o wskaźniku 
zatrudnienia oraz stosuje zasady preferencji dla osób z niepełnosprawnością w przypadku takich 
samych kwalifikacji. Przejawia się to także w zakresie zatrudniania pracowników w ramach robót 
publicznych (w procedurze pozakonkursowej). 

Urząd współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w celu pozyskania pracowników na wolne 
stanowiska urzędnicze. W Regulaminie Organizacyjnym i Regulaminie Pracy Urzędu uwzględniono 
niezbędne informacje dot. zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami. 
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1.2. Rekomendacje 
 Wprowadzić w Regulaminie Pracy zmiany tak, aby obejmował on również regulacje osób z 

niepełnosprawnościami, (np. czas pracy, ilość przerw oraz ich wymiar, praca zdalna, 
dostosowanie miejsca pracy, dostępność programów używanych przez urząd) osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

 Wskazane jest nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się 
aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami. 

 Należy zadbać o szkolenia pracowników - szczególnie z zakresu obsługi klienta (osób ze 
szczególnymi potrzebami). 

 

2. Dostępność w zakresie obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami. 
2.1. Stan faktyczny  
W Urzędzie nie ma procedury obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami. Podmiot zapewnia 
przesyłanie informacji przez osoby ze szczególnymi potrzebami za pomocą poczty elektronicznej. 

W Urzędzie nie ma urządzeń wspierających słuch. W urzędzie jeden z pracowników posiada 
kwalifikacje w zakresie posługiwania się językiem migowym. 

Część informacji zamieszczanych na stronie Urzędu jest zamieszczana w języku prostym. Wzory 
dokumentów zamieszczane na stronie instytucji, udostępniane są na życzenie w druku powiększonym. 
Na stronie internetowej Urzędu nie ma zakładki poświęconej osobom z niepełnosprawnościami, gdzie 
można by znaleźć wszystkie informacje dotyczące obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami oraz 
najważniejsze informacje dot. tej grupy klientów. 

2.2. Rekomendacje 
 Należy umożliwić obsługę klienta poprzez środki wspierające komunikowanie się, takie jak 

pętle indukcyjne, urządzenia FM lub urządzenia oparte o inne technologie, których celem jest 
wspomaganie słyszenia. 

 Należy wprowadzić w procedurach obsługi klienta zapisy dotyczące osób ze szczególnymi 
potrzebami. Szczególnie powinno dotyczyć to środków wspierających komunikowanie się i/lub 
zdalny dostęp online. 

 Należy stworzyć procedury/dokumenty zapewniające dostęp alternatywny, w szczególności: 
zapewnienie wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez wsparcia innej osoby, 
wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

 Rekomenduje się na stronie internetowej Urzędu stworzenie zakładki w której znajdą się 
wszystkie informacje dotyczące ułatwień oraz uprawnień osób ze szczególnymi potrzebami. 

 
3. Koordynacja dostępności w jednostce. 
3.1. Stan faktyczny  
W instytucji od 30 września 2020 r. jest powołany Koordynator ds. dostępności. Na stronie 
internetowej (w BIP) są dane kontaktowe do koordynatora dostępności. 

Do zadań Koordynatora należy w szczególności: 

a) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd 
Gminy w Zaleszanach; 
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b) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami 
służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 

c) monitorowanie działań Urzędu Gminy w Zaleszanach w zakresie zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami; 

d) sporządzanie, przy współpracy Zespołu, raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w terminach ustawowych i publikacja ww. raportu na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zaleszany; 

e) współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy w zakresie wdrożenia rozwiązań 
określonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami; 

f) przewodniczenie i organizowanie pracy Zespołu. 

Powołany został także Zespół ds. dostępności, którego zadania obejmują w szczególności: 

a) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wójta 
Gminy Zaleszany w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-
komunikacyjnej; 

b) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami 
służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 

c) wsparcie Koordynatora ds. dostępności w realizacji zadań. 

3.2. Rekomendacje 
 Należy stworzyć plan poprawy dostępności w urzędzie na podstawie przeprowadzonych 

audytów dostępności. 
 Należy uwzględniać zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami podczas 

wprowadzania nowych procedur/aktów prawnych/ w szczególności w zakresie inwestycji 
(uniwersalne projektowanie), obsługa klienta oraz komunikacja z mieszkańcami. 

 Rekomenduje się stworzenie procedury dotyczącej cyklicznego monitorowania poprawy 
dostępności. 

 Należy zapewnić pracownikom Urzędu, szkolenia z zakresu obsługi klientów ze szczególnymi 
potrzebami. 

 Należy systematycznie monitorować dostępność cyfrową i architektoniczną. 

 

4. Dostępność cyfrowa 
4.1. Stan faktyczny 
Strona internetowa Urzędu jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Na stronie 
internetowej Instytucji jest opublikowana deklaracja dostępności. W deklaracji dostępności w części 
dotyczącej dostępności architektonicznej brak jest informacji w powyższym zakresie. 

Brak na stronie internetowej Urzędu pliku z informacją o zakresie działalności urzędu, w postaci 
elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku 
migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. Monitoring dostępności serwisu 
www.zaleszany.pl pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zgodności z ustawą z dnia 4 
kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
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publicznych wykazał, iż serwis spełnia kryteria międzynarodowego standardu dostępności WCAG 2.1. 
Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż monitorowany serwis jest dostępny dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

4.2. Rekomendacje 
 W deklaracji dostępności zawrzeć informacje dotyczące: realizacji ustawy o języku migowym i 

innych środkach komunikowania się, udogodnień dla osób słabosłyszących. 
 Na stronie internetowej zamieścić informację o zakresie działalności urzędu, w postaci 

elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim 
języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. 

 

5. Dostępność architektoniczna 
5.1. Informacja o dostępności obiektu 
5.1.1. Stan faktyczny 
Budynek Urzędu Gminy przy ul. Tadeusza Kościuszki 16 (główny) ma dwa wejścia. Wejście główne 
bezpośrednio z ulicy w pobliżu miejsc parkingowych i przejścia dla pieszych. Drugie wejście na poziomie 
parteru z możliwością podjechania tam samochodem od drugiej strony budynku. Na bezpośrednim 
parkingu przy Urzędzie Gminy nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. 
Brak jest szczegółowego opisu dostępności architektonicznej budynku na stronie internetowej. 

Pomieszczenia biurowe (za wyjątkiem sali narad) znajdują się na piętrze budynku, który nie posiada 
windy, ani innej możliwości dotarcia osoby z niepełnosprawnością ruchową. Na parterze zainstalowany 
jest dzwonek do przywołania pracownika. 

Schody nie posiadają oznaczeń kontrastowych. 

Budynek Urzędu Gminy przy ul. Plac Kościuszki 5 posiada jedno wejście od strony parkingu. Na parkingu 
wyznaczono i oznakowano miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Budynek nie posiada windy, ani 
dzwonka do przywołania pracownika. Również schody nie zostały oznakowane kontrastowo. 

5.1.2. Rekomendacje 
 Należy oznaczyć kontrastowo schody prowadzące na piętra budynków, 
 Należy w deklaracji dostępności na stronie internetowej szczegółowo opisać poziom 

dostępności architektonicznej oraz informacje o dostępność toalety czy miejsca obsługi osób 
ze szczególnymi potrzebami. 

5.2. Wejście do obiektu 
5.2.1. Stan faktyczny 
Wejścia do budynków są wystarczająco szerokie i nieutrudniające wjazdu osobie poruszającej się na 
wózku. Jednakże rekomendowane wejście dla osób poruszających się na wózku to główne wejście do 
głównego budynku Urzędu Gminy. Brak jest biura obsługi klienta, a jedyna możliwość obsługi (poza 
korytarzem) to sala narad. 

5.2.2. Rekomendacje 
 Należy oznaczyć kontrastowo zewnętrzne schody  
 Należy wyznaczyć miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w otoczeniu budynku 

głównego. 
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5.3. Wnętrze budynku 
5.3.1. Stan faktyczny 
W budynkach nie ma możliwości przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami dla osób poruszających 
się na wózku. Dostęp jest tylko na parter w głównym budynku, ale nie ma alternatywy dla schodów. 
Drzwi do pokoi są kontrastowe, a informacja o przeznaczeniu pomieszczeń wyraźna. Tablica 
informacyjna jest umiejscowiona na półpiętrze, gdzie osoby poruszające się na wózkach nie mogą 
dotrzeć. W pobliżu wejścia do budynku nie ma dotykowego planu budynku. 

5.3.2. Rekomendacje 
 Rekomenduje się umieszczenie tablicy informacyjnej w korytarzu wejściowym 
 Należy zamontować wewnątrz budynku przy wejściu dotykowy plan z rozkładem pomieszczeń 
 Należy wykonać windę co najmniej w głównym budynku Urzędu Gminy. 

5.4. Punkt obsługi klienta 
5.4.1. Stan faktyczny 
W Urzędzie Gminy brak jest punktu obsługi klienta. 

5.4.2. Rekomendacje 
 Należy utworzyć punkt obsługi klienta w lokalizacji obecnej placówki pocztowej, która 

docelowo ma zostać przeniesiona do dobudówki budynku. 
 Należy zamontować pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących. 

5.5. Dostępna toaleta 
5.5.1. Stan faktyczny 
Toalety w budynkach nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

5.5.2. Rekomendacje 
 Należy wykonać toaletę dla osób niepełnosprawnych w otoczeniu przyszłego punktu obsługi 

klienta na parterze głównego budynku Urzędu. 

5.6. Komunikacja pionowa i pozioma 
5.6.1. Stan faktyczny 
Korytarze w budynków są wystarczającej szerokości. W budynkach nie ma windy – brak możliwości 
dostania się na inne kondygnacje. 

5.6.2. Rekomendacje 
 Należy docelowo zamontować co najmniej w głównym budynku windę, do tego czasu należ 

zapewnić obsługę klientom ze szczególnymi potrzebami w sposób alternatywny. 

5.7. Obowiązki ogólne 
5.7.1. Stan faktyczny 
W budynku jest dźwiękowa i świetlna sygnalizacja alarmowa. W instrukcji przeciwpożarowej znajdują 
się odpowiednie zapisy w tym zakresie. 

5.7.2. Rekomendacje 
 Należy wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za ewakuację osób niepełnosprawnych. 



str. 9 
 

VI. Podsumowanie 
1) Najważniejsze dla dostępności do czasu wyposażenia budynku w windę, jest zorganizowanie obsługi 
klienta na parterze oraz przygotowanie pomieszczenia do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. 
Należy wykonać także toaletę dostosowaną do osób niepełnosprawnych. 

2) Na stronie internetowej stworzyć zakładkę z informacjami dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

 

 

 

Zespół ds. dostępności 

 

 

Sebastian Nabrzeski   Marta Nakielny    Wojciech Paterek 

 

 

Akceptuję 

Wójt Gminy Zaleszany 

Paweł Gardy 


